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Sanal/kripto para
nedir? Ne işe yarar?
‘US: Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde
gelişmekte ve teknolojinin gelişimi ile
ödeme sistemlerinde farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Globalleşen dünyada
ortak para birimleri ön planda olmaya
başlamıştır. Bunlarında en önemlisi kripto
paradır.
Kripto (sanal) para son günlerde ortaya
çıkan yeni nesil para birimidir. Kripto
para, güvenlik açısından kriptoloji
bilimini kullanan, dijital ve sanal bir para
birimidir ve matematik temelli şifrelenmiş
sanal paradır. Banka hesaplarında ve
ya herhangi bir para kuruluşunda ihraç
edilmeyen kripto paralar paraya alternatif
olarak kullanılmaktadır.
Kripto para, varlığın sanal temsili olarak ön
plana çıkmaktadır. Sanal para olarak da
bilinen kripto paralar bir mal veya hizmetin
karşılığında online ödeme yapmak için
kullanılır. Kripto paralar nakit paranın
sanal biçimi olarak bilinmektedir. Sanal
para kullanılırken hiçbir aracı veya merkezi
otoriteye ihtiyaç duyulmaz.

Sanal parayı kim
çıkardı? Amaç nedir?
RD: Dijital para birimleri arasında en fazla
bilinen, dolar ve euro gibi para birimlerine
alternatif olan Bitcoin ( BTC ) ilk kripto
para olma özelliğindedir. 2009 yılında
Satoshi Nakamoto tarafından bulunduğu
bilinmektedir.

Sanal paranın bir çok farklı amacı
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla ; Kredi
kartlarının hacklenmesi, Verinin satışa
dönmesi, Diğer illegal işlerin dijitale
dönmesi, İnternet kullanımının artışı
bunların başlıcalarından sayılabilir.

Günlük hayatın içinde
yer alır mı? Kredi
kartı/para kart gibi
kullanımı olabilir mi?
US: Kripto paralar dünya da yatırım aracı
olarak da kullanılan ve güçlü ve zayıf
yönleri olan önemli bir para birimidir.
Ancak en önemli zayıflığı ve tehdidi yasal
alt yapısının tam olmaması ve kayıt dışı
olarak işlem görmesidir.
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Dünya da 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe
ulaşmıştır. Ülkeler bu para birimi ile
ilgili çalışma yapmaları gerektiğini
açıklamaktadırlar. Uluslararası piyasada
kabul görmesinden dolayı devletler böyle
bir para sisteminin alt yapısı için çalışmalar
yapmak zorunda kalmışlardır. Ancak
hukuki açıdan resmiyete kavuşmadan
hayatımıza girmesi şu an için mümkün
gözükmemektedir.

Kabul eden ülkeler
nasıl kullanıyor?
RD: Dünya’da şu anda kripto parayı
resmi para birimi ilan eden sadece ElSalvador’dur. Ülkede tüm iş yerleri bitcoin
ile yapılan ödemeleri kabul etmekte olup
sadece teknolojik altYapıları yetersiz
şirketler uygulamadan muaf tutulmuştur.
El Salvador’da nüfusun yüzde 70’inin
banka hesabı olmadığını ve bitcoinin
resmi para birimi ilan edilmesiyle, bu
kesimin de mali sisteme erişebilceğini
düşünülmektedir.

Avantajları ve
dezavantajları nedir?
US: Kripto paraların bazı avantajlarını
şöyle sayılabiliriz; Hesapların kırılma
ihtimalinin sanal ortamda olduğundan
çok zor olması, Sanal ortamda kurallar
değiştirilemediğinden para arzı ve
talebi yönlendirilememektedir. Para
arzı değiştirilememektedir. Böylece
ekonomide üretim karşılığı olmayan
para oluşturulamamaktadır.
Dezvanatjları ise; Henüz tüm dünya
da kabul görmemesi, Türkiye’de ve
dünya da kripto para ile ilgili yasal
düzenleme tam olarak yapılmaması,
Hesap güvenliğinin olmaması, daha
hesaplarda şahıslar

belirlenemediği için şifre kaybetme
veya unutma durumunda hesaba erişim
ihtimali bulunmamaktadır ve son olarak
yasal açıdan kayıt altına alınamadığı için
vergilendirme yapılamaması sayılabilir.

Ani yükseliş ve
düşüşleri neden
oluyor?
US: Kripto para piyasasındaki ani yükseliş
ve düşüşlerin temelde birkaç nedeni
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;
•

Finansal sistemlere ciddi miktarda
para girişi

•

Yatırımcı psikolojisi arasındaki
farklar

•

Geçmişe yönelik yeterli veri
olmaması

•

Son dönemde yaşanan sanal para
dolandırıcılıklarına karşı uyarı

•

Ülkelerin kripto para piyasasına
karşı olan tutumları

•

Dünyada ki ekonomik gelişmeler

Kullanıcıları dikkat
etmesi gereken en
önemli ilk 5 madde
nedir?
RD: Kripto para kullanıcıları için izlenmesi
gereken ve güvenlik konusunda
ciddi ölçüde avantaj sağlayacak beş
basamaktan bahsetmemiz mümkündür;
•

Kripto paranızı bir borsada
saklamayın

•

Fiziksel cüzdan bulundurun

•

İki adımlı doğrulama kullanın

•

VPN Kullanın

•

Mobil Cüzdanlardan Sakının

